
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 

 
 Seizoen 2020/2021 

Nummer     21 
Dinsdag 17-01-2021 
 
Redactie: 
Karin van Viegen  06-12925525 
Annemarie Cleijpool 06-46585695 
Suzanne Jaspers  06-53474831 
Heleen Bes  06-11815050 
 
Inleveren kopij: 

Mail naar: redactie@avantikorfbal.nl 
 
Clubhuis: 015 364 6705 
 
Wedstrijdsecretariaat: 
Afmelden kan tot uiterlijk 1 week voor de wedstrijd op zaterdag 
19.00 uur (uitsluitend in geval van blessure of ziekte kan tot 
donderdag 18.00 uur worden afgeschreven) 
Senioren  
Bij aanvoerder, coach of teambegeleider 
A jeugd: Sylvia Hoekema      

Sylvia_hoekema@hotmail.com  06-14819757 

B jeugd: Monique Steenwinkel 
Moniques.steen@gmail.com   06-48552336 
C jeugd: Thamar de Prieëlle 

thamardeprieelle@gmail.com       06-24633770 

D jeugd: Vacature 

E jeugd: Tanja Bos 
sluisbos@live.nl    
F jeugd: Marleen Koerselman 
mhkoerselman@hotmail.com   06-51923055 
 

Voorzitter: Johan Diepens  
Ledenadministratie:  
Heidi van der Heiden; Enk 13, 2642 KW Pijnacker 
ledenadministratie@avantikorfbal.nl  

 
 
  

Contactpersonen teams: 
Voorzitter TC 
Maarten Kees van Breukelen matke_b@yahoo.com  
Coördinator Topsport S1/S2 
Ingmar den blanken kingmar1980@gmail.com 
Fenna Teunissen fenna_teunissen@hotmail.com    
Coördinator senioren 3-4: 
Niels Diepens n.diepens@gmail.com 
Coördinator senioren 5-10: 
Ruben Bes rubenbes94@gmail.com  
Coördinator A1234  
Patty Pijper pijpe576@planet.nl   
Coördinator A567 
Jolanda de Hoog  jolanda.dehoog@live.nl 
Coördinator B123 
Patricia Claassens 76patriciac@gmail.com  
Coördinator B45 
Jolanda de Hoog jolanda.dehoog@live.nl 
Coördinator C12 
Mariska Zuidervaart mariskazuidervaart@hotmail.com   
Coördinator C345 
Bart van Atten b.van.atten@kpnplanet.nl   
Coördinator D jeugd: 
Miriam de Boer miriam.wim@gmail.com 
Coördinator E jeugd,  
Tanja Bos sluisbos@live.nl  
Coördinator F jeugd: 
Kees van Wijk  cwvanwijk@hetnet.nl  
Spookies en kangoeroes  
Victor Remmerswaal             spookies@avantikorfbal.nl   
 
Scheidsrechters: 
Marlon van Wijk avantischeidsrechters@gmail.com  
 
Vertrouwenspersonen : 
Hilde Mast hilde@avantikorfbal.nl  
Lisanne Bosma lisanne@avantikorfbal.nl  
 
Avanti Homepage:  www.avantikorfbal.nl 
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 INLOOPTRAININGEN OP HET VELD VOOR DE JEUGD 

 
Door de landelijke Coronamaatregelen is het zeker tot 9 februari niet mogelijk om in de zaal te trainen. 
Omdat het nog wel mogelijk is om buiten te sporten, wil het bestuur aan onze jeugdleden minimaal 
1x/week de mogelijkheid aanbieden om te kunnen sporten. Er worden daarom op het veld 
(inloop)trainingen georganiseerd. Het programma voor de komende weken is: 
 
Maandag 
KGA 19.30-21.00 Avanti A567 
KGB 19.30-21.00 Avanti B345 
 
Dinsdag  
KGA 18.30-19.30 Avanti A34 
KGB 18.00-19.15 Avanti C12 
KGA 19.45-21.00 Avanti A12 
KGB 19.30-20.45 Avanti B12 
 
Donderdag  
KGA 17.45-19.15 Avanti C12 
KGB 18.00-19.00 Inlooptraining E-jeugd 
KGA 19.30-21.00 Avanti A12 
KGB 19.15-20.45 Avanti B12 
 
Zaterdag 
KGA 09.30-10.30 Avanti C345 
KGB 09.30-10.30 Avanti F-jeugd 
KGA 11.00-12.00 Avanti E1234 
KGB 11.00-12.00 Avanti E5678 
KGA 12.30-13.45 Avanti D124 
KGB 12.30-13.45 Avanti D356 
 
Om een te grote drukte op het complex en in het materialenhok te voorkomen, is er telkens minimaal 
een kwartier tussen trainingen ingepland. Voorkom drukte en kom dus niet te vroeg en ga direct na de 
training weer naar huis. 
 
Als we op een verantwoorde manier willen sporten, is het van groot belang dat we ons allemaal heel 
goed aan de volgende spelregels houden: 

• De accommodatie is alleen toegankelijk voor sporters en trainers/teambegeleiding. Kinderen 
brengen en halen buiten het hek! Toeschouwers bij de trainingen zijn niet toegestaan! 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt minimaal 1,5 meter afstand als ze niet aan het sporten zijn. 

• Als trainer van een jeugdteam probeer je zoveel mogelijk afstand te houden naar de spelers. 

• Er mogen maximaal TWEE 18-plussers in het materiaalhok zijn. 

• Kleedkamers en douches zijn gesloten.  

• Bij hoge nood kan het toilet in de scheidsrechterskleedkamer gebruikt worden. 

• Kantine is alleen toegankelijk voor trainers en teambegeleiding (en let op!, niet meer dan 4 
personen tegelijk binnen!!). 

• Drinkflessen worden thuis gevuld. 
Aan alle trainers het dringende verzoek om er consequent op toe te zien dat de bovenstaande regels 
worden nageleefd. 
 
En verder geldt natuurlijk: 

• Heb je klachten? Blijf thuis. Laat je testen.  

• Als jij je hebt laten testen… Blijf thuis tot de uitslag bekend is.  

• Heb je een huisgenoot met verschijnselen van koorts of benauwdheid? Blijf dan ook thuis tot de 
uitslag van de test van je huisgenoot bekend is. 

 
Voor meer informatie over wat te doen als je verkouden bent, getest bent of in contact bent geweest 
met een coronapatiënt verwijzen we je graag naar https://avantikorfbal.nl/protocol/  
Heb je verder vragen? Stel ze via corona@avantikorfbal.nl  
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  TOEZICHTHOUDERS 

 
Voor de komende 3 weken (23-01, 30-01, 06-02) zoeken we weer toezichthouders voor de volgende 
tijdsblokken op zaterdag: 
 
09.30-10.30        (Avanti C345 en Avanti F-jeugd) 
11.00-12.15        (Avanti E jeugd) 
12.30-13.45        (Avanti D jeugd) 
 
Wil jij dit doen? Stuur een mailtje met op welke datum/tijdsblok je kan corona@avantikorfbal.nl. 
 
 

GEBLESSEERDEN 

 
JasmijnB (A3), DorineG(A7), SofieB (A5), DemiP(A5), EstherD(A2), IrisV(B5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CONTRIBUTIE 2020/2021 

 
Beste Avantianen, 
  
Aan alle leden die de afgelopen tijd een machtigingsformulier hebben ingevuld en opgestuurd: bedankt! 
Jullie hebben hiermee de club ontzettend geholpen! We hebben de formulieren verwerkt en daarom 
kunnen we komende week de contributiefacturen (per e-mail) verzenden. Deze verbeteringsslag heeft 
veel tijd en aandacht gekost, vandaar dat de facturatie voor het huidige seizoen nu pas plaats zal vinden. 
We bedanken jullie daarom ook voor jullie geduld. 
  
Het bestuur begrijpt goed dat er vragen spelen rondom de contributie in combinatie met de coronacrisis. 
Helaas is er veel onzekerheid over de lengte van de maatregelen en de manier waarop we met elkaar 
kunnen korfballen de rest van het seizoen. Gelukkig hebben we het afgelopen veldseizoen bijna volledig 
kunnen spelen en zijn door alle vrijwilligers tot aan de kerst trainingen in de zaal mogelijk gemaakt.  
Het is voor de vereniging van belang om financieel gezond te blijven, zodat we weer gewoon kunnen 
korfballen zodra het weer mag! De vereniging heeft bepaalde vaste lasten, beperkte kantine-inkomsten 
en we hopen met elkaar in de zomer een aantal leuke activiteiten te organiseren zoals de afsluiting van 
het seizoen en het jeugdkamp.  
Daarom brengen we het besluit dat is genomen tijdens Algemene Ledenvergadering in de zomer van 
2020 opnieuw onder de aandacht. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Het bestuur 
zoekt echter flexibiliteit om als langere tijd niet gesport kan worden de contributie daarop eventueel te 
kunnen aanpassen, afhankelijk van de financiële gezondheid van de vereniging. Het gebruik maken van 
deze flexibiliteit is een nader besluit dat aan een (eventuele extra)  ledenvergadering wordt voorgelegd. 
Vandaar dus nu de keuze om de contributie in termijnen te innen. Maar ook: op dit moment zijn er nog 
veel onzekerheden in inkomsten en uitgaven. Zodra het bestuur daar meer zicht op heeft zullen we dat 
zo snel mogelijk met u communiceren. 
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Tot slot is hieronder de belangrijke informatie opgenomen ten aanzien van de facturatie en inning: 
- In tegenstelling tot het besluit tijdens de ALV van 7 juli 2020 zal de contributie in 4 delen (in 

plaats van 3) geïnd worden vanwege de beperkingen van het systeem. Dit heeft geen invloed 
op de hoogte van de vastgestelde contributie; 

- De bijdrage van de Vrienden van Avanti zal in één keer worden gefactureerd, omdat dit een 
eenmalig bedrag in plaats van een periodiek bedrag is; 

- De deelfacturen zullen worden verzonden in week 3, week 12, week 21, week 25. Deze korte 
opeenvolging van facturen is het gevolg van de digitalisering; 

- Voor de leden die met bankoverschrijving betalen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na 
factuurdatum; 

- We verzoeken u bij de bankoverschrijving alleen het factuurnummer te vermelden, in verband 
met de administratieve verwerking van de contributie; 

- Bij de leden die met automatische incasso betalen wordt de factuur de maandag na 
factuurdatum geïnd. Het zou ons enorm helpen als u zorgt voor voldoende saldo.  

  
Bedankt alvast voor uw begrip en medewerking! 
  
Als u vragen heeft dan kunt u die mailen naar penningmeester@avantikorfbal.nl.  
  
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur, Femke Rotteveel (penningmeester) 
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  VERJAARDAGEN 

 
17-jan Jacqueline Munnik 
18-jan Mees Vink 
18-jan Roos Vink 
18-jan Anouk van Munster 
19-jan Rene Deijk 
19-jan Els Donkervoort 
22-jan Marlon van Wijk 
22-jan Dennis van Wijk 
22-jan Ruben Post 
23-jan Chris Couprie 
23-jan Jurgen Verkamman 
23-jan Sara Mast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


